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Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

REHENICE
Ičz 00240699

za rok20l3
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

.
.

1'7.10.2013

15.4.2014

na základě zákona č. 42012004 Sb.' o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných

celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

KŤiváček 6
251 67 Pvšelv

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng. Helena Francová
- kontroloři:
Bc. Martina Sirotková
Zástupci obce:

František ondřich
Martina Nováková

- starosta
- účetní

Předmět přezkoumání je lymezen ustanovením $ 2 zák. č. 42012004 Sb., o přezkoumání
hospodaření územníchsamosprávných ceIků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání bylo vykonáno ryběrolym způsobem, přezkoumávané obdotlí r. 20l3.

A. Přezkoumané písemnosti
Rozpočtový wýhled
. Rozpočtový výhled na rok 20l 2 - 2013 schválený Zastupitelstvem obce 7 .12.2011
' Rozpočtový výhled na rok 2014 - 2015 schválený Zastupitelstvem obce 28.6.2013
Návrh rozpočtu
. na rok 2013, zveřejněný v termínu 23.1l.2012 - 10'12.2012, schválený zastupitelstvem
obce dne 10.12.2013 jako schodkoqf
Schválený rozpočet
. na rok 2013 shodný s návrhem rozpočtu
Stanovení závazných ukazatellů zÍueným organizacím
' Stanovení příspěvku na provoz příspěvkové organizace Mateřská škola Pomněnka
ze dne 10.12.2012
Rozpočtová opatření
. č. 1 - 13, schválená zastupitelstvem obce ve dnech:
. č. 1 - 3 dne 6.3.2013 č. 9 - 10 dne25'9'2013
. č.4 - 6 dne22.5.2013 č. 11 - 13 dne 11.12.2013

.

č.'7 - 8 dne 28.ó.2013

Závěrečný účet
. Za rok 2012, zveřejněný v termínu 12.6.2013 - dosud, schválený Zastupitelstvem obce
dne 28.6.2013 s vyj ádřením ''s r.-ýhradou''

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
. k30.9.2013,k31.12.2013
Výkaz zisku a ztráty

.

k 30.9.2013 ze dne 16.10.2013, k 31.12.2013 ze dne 14.2.2014
Rozvaha
. k 30.9.2013 ze dne 16.10.2013, k 31.12.2013 ze dne 14.2.2014
PříIoha rozvahy
. k 30.9.2013 ze dne 16.10.2013,k31.12.2013 ze dne 14.2.2014
Účtový rozvrh
. platný pro účetníobdobí 2013

Hlavní kniha
. sestava Hlavní účetníkniha za období 0712013 - 0912013 ze dne 16.10.2013
. Sestava Počátečnístavy k l.1.20l3 ze dne 16.10.2013
Kniha došlých faktur
. k1s.10.2013.k31.12.2013
Kniha odeslaných faktur
r k 15.10.2013
Faktura
. dodavatelskáč.: 130000l - 1300096
. odběratelská č.: l30l0001 - 13010010
Bankovní wýpis

.
.
.

č.: 9 běžnéhoúčtu1ó4099705/0300 ČSoB a.s.
č.: 45 - 60' 91 - 110' 143' 144 běŽného íčtu622920110100 KB a.s.
č.:12 - 17' 25 dotačníhoúčtuČNB 94-321212|10710

Úč"toídoklud

.

č.: 40001' 620001, 620002' 620005' '720005 720006" 92000L. 920002. 920005. 920008
'
- 920012

Pokladní kniha (denft)
. za období 08/2013'09l20I3' 1212013

r

stop stav pokladní hotovosti k 17.10.2013 (12:30 hodin) shodný se zůstatkem v pokladní
knize činil

Pokladní doklad

.
.

výdajový č.: 13000073 - 13000087, 13000121 - 13000144
příjmový č.: 13000363 - 13000374' 13000410 - 13000419
Evidence popIatků
. Evidence místníchpoplatků za likvidaci TKo na rok 2013 - vedeno v tabulkách excel
Inventurní soupis majetku a závazkÍt
. složka "Inventarizace majetku a závazků k 31.12.20l3"
odměňováni členůzastupitelstva
. Stanovení měsíčníchodměn neuvolněným členůmZastupitelstva obce ze dne 8.10.2010
a ze dne 22.5.2013
. měsíčníodměny zastupitelů za období 08l20l3
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
. Souhlasné prohlášení čj. UZSVM/SBN/I941/2013-SBNM ze dne 4'6.2013' předmět
smlouvy - obec Řehenice výslovně prohlašuje, že lznává vlastnické právó České
republiky k pozemkům p.č. 154112, 154113, 154114 o celkové výměře 903 m2
v k.ú. Babice u Řehenic
. Kupní smlouva a smlouva o zrušenívěcného břemene a předkupního práva a zŤizení
předkupního práva, uzavřená dne 11.3.2013 s prodávající Z.E.' předmět smlouvy stavební parcela č. 169' p.č. 420' 1098 a díly "b'' a ''c''
SmIouvy o věcných břemenech
. Smlouva o zřízeni věcného břemene uloŽení odpadní kanalizace na pozemcích p.č'
1I09l2 a 61913 p.č.502 v k.ú. Malešín,uzavřená dne 28.2.2013 s oprávněným - P.B.,
I.B.
Dohody o provedeni práce
. ze dne 16.4.2013 na údrŽbu veřeiného prostranství
. ze dne 16.4.2013 na údrŽbu veřejného prostranství
. Ze dne I.I.20I3 na úklid prostor obecního úřadu
. ze dne l.1.2013 na údržbuprostor obecního úřadu
. výpočet odměn Z kontrolovaných dohod o provedení práce za období 08D0B a 1Il20I3
Vnitřni předpis a směrnice
' Směmice k provádění inventarizace maj etku a závazků', schválená Zastupitelstvem obce
dne 28.6.201 3 účinnádnem 15.] .2013
. Směmice č.'212013 oběh účetníchdokladů, schválená Zastupitelstvem obce dne
25.9.2013
lnformace o přijatych opatřeních (zák. 42012004 sb.' 320/2001 Sb., apod.)
. ze dne 1 .7 .2013
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. konaného dne: 8.10.2012, l0.12'2012, 6'3'2013, 22.5.2013, 28.6.2013, 4.9.2013,
25.9.2013, 11.12.2013 - nepřezkoumáváno, pouŽito pouze podpůrně
Výsledka kontrol zřízených organizací
' "Zápis č. l ze zasedání Kontrolní komise oU Řehenice pro hospodaření příspěvkové
organizace MŠPO\.4NĚNKA" ze dne 27.5.2O13 _ kontrolované období I. čt'ftleií2013
. "Zápis č.2 ze zasedání Kontrolní komise oU Řehenice pro hospodaření příspěvkové
organizace MŠPOMNĚNKA'' ze dne 1.8.2013 - kontrolované období II. čtvrtletí2013

Finančni rypořádáni
. Tabulka č. 1 Finančnívypořádání dotací a návratných finančníchýpomocí
poskýnutých obcím v roce 2013 ze dle 13.2.2014

V kontrolovaném období obec Řehenice, dte prohlášení starosty obce, nehospodařila
s majetkem státu, neručílasvým majetkem za závazky fyzických a právnických osob'
nezastavila movitý a nemovitý majetek' neuzavřela směnnou, darovací, nájemní smlour.rr
a smlouvu o výpůjčcetýkajícíse nemovitého majetku, smlouvu o přijetí úvěru' půjčky,
smlouvu o posk1.tnutí úvěru, půjčky,smlouvu o přijetí veřejné podpory (dotace), smlouvu
o poskytnutí veřejné podpory (dotace), smloulu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku,
smlou\.u o přistoupení k závazkl a smlouvu o sdružení,nekoupila ani neprodala cenrré papíry'
obligace, neuskutečnila majetkové vklady, neprovozovala hospodiířskou (podnikatelskou)
činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu ($ l2 odst' 3 zák. č. l3712006 Sb.).

B. Zjištěníz přezkoumání
Při přezkoumání hospodďení obce Řehenice:

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky _ porušeny nížeuvedené předpisv:

.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějšíchpředpisů

$ 11.odst. 1, nebot':

Učetnídoklady nebyly průkazné.Jedná se o výdajové pokladní doklady č. 13000136

ze dne 16.12.2013 a 1 300013 8 ze dne l 8.l 2.2013, kterými bylo proplaceno občerstvení na
kultumě-společenskou akci "vepřové hody''. Zdrojolym dokladem k proúčtováníýdajů v
hotovosti nebyly ani dodavatelské faktury, ani paragony či stvrzenky, ani příjmové
pokladní doklady dodavatele, který platbu přijal. Doklady neobsahovaly ani inťormaci
o ceně za měmou jednotku a vyjádření množstvía dále pak okamžik uskutečnění účetního
případu.
Vzhledem k tomu, Že se jedná o veřejné výdaje' nelze takové účetnídoklady v žádném
případě akceptovat. obec je povinna před uskutečněnímpeněŽních transakcí dodavatele
materiálu a Služeb upozomit na nutnost vyhotovení řádných (daňových) dokladů.

I a 4, nebot':
Skutečnéstavy majetku a závazkú územního celku nebyly zjištěny' Jedná se o stavby,
které obec vlastní a které nejsou evidovány v majetku obce a vykazovány na účtu
021 - Stavby. Nelze jednoznačně určit veškerý neevidovaný majetek, ale lze se domnívat,
že jsou evidovány pouze některé budovy' stavby - veřejné osvětlení, místní komunikage.
dešt'ová kanalizace, studny atp. v jednotlivých 7 obcích. které spadají pod obec Řehenice.
V inventumích soupisech staveb k 31.12'2013 není uvedena přesná specilrkace (např.
druh, umístění). V průběhu účetníhoobdobí 2014 je účetníjednotka povinna provést
pasport majetku, tzn. fyzicky zkontrolovat skutečný stav a případné rozdíly promítnout do

$ 30 odst.

účetnictví.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při dílčímpřezkoumání
Byly zjištěny následující chyby a nedostatky _ porušeny nížeuvedené předpisy:

.

Zákon č.12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisů
$ 85 pism. a)' neboť:
Zastupitelstvo obce nerozhodlo o nabýí a převodu nemovitých věcí, včetně převodu býů
a nebýových prostor. Jedná se o nabytí pozemků dle uzavřené Kupní smlouvy a smlouvy
o zrušenívěcného břemene a předkupního práva a zřizení předkupního práva, uzavřené
dne 11.3.2013.

NAPRAVENO - Nedostatek nelze prakticlq, již napraýit. Nabytí pozemků dodatečně

schváleno zastupitelstýem obce dne

.

1 1'1

2.20

]

3.

Vyhláška č.41012009 Sb., kterou se prováděií některá ustanovení zákona č. 5ó3/1991
Sb., o účetnictví,ve znění pozdějšíchpředpisů, pro některé lybrané účetníjednotlra

$ 14.odst. 6, nebot':

Uzemní celek nedodrŽel obsahové vymezeni položky rozvahy ''Drobný dlouhodobý
hmotný majetek'', neboť na položce byl zaúčtovánmaietek, u kterého nebylo vnitřním

předpisem rozhodnuto o sníženídolní hranice ocenění drobného dlouhodobého hmotného
majetku. Zakoupený drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové v,ýši 52.003,- Kč
nebyl zařazen na majetkový účet028.
NAPRÁVENO - Předmělný drobný dlouhodobý majetek je k 31 12.2013 již vykazován na
účtu028'

.

Vyhláška č.32312002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějšíchpředpisů

$ 2, nebot':

Uzemní celek nedodržel třídění podle rozpočtovéskladby. Pořízení územníhoplánu
nebylo vedeno ve Výkazu Fin 2 - 12 M k 30.9.2013 na položce 6119 ostatní nákupy
dloúodobého hmotného maj etku.
NAPRAVENO - Výdaje na pořízení územníhoplónu jsou ve Výkazu FIN 2 - 12 M k
3

].12'2013 vykazovóny na správné položce rozpočtovéSkladby

61 19.

b)
Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny nížeuvedené předpisy:

.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve znění
pozdějšíchpředpisů

$ 11 odst. 3, nebot':

Návrh rozpočtu nebyl zveřejněn v elektronické podobě způsobem umožňujícímdálkový
přístup. Jedná se o návrh rozpočtu na rok 2012 zveřejněný pouze na úřední desce obce.
NAPRAVENO - Návrh rozpočtu na rok 20]3 byl zveřejněn v zákonem předepsaném termínu
i předepsaným způsobem, a lo na pevné úřední desce i způsobem umožňuiícímdálkový

příStup.

$ 11 odst. 3, nebot':

Návrh rozpočtu nebyl zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v
Zastupitelstvu územníhosamosprávného celku. obec nedoloŽila průkazným způsobem
zveřejnění náwhu rozpočtu na rok 201

1 .

NAPRAVENo - Zveřejnění dokumentu ''R)ZP)ČET 2013 - ruivrh,' bylo

průkazným způsobem.
$

l5 odst.

1o

cloloženo

nebot':

Finančníhospodaření nebylo uskutečňováno v souladu se schváleným rozpočtem. Dle
výkazu FIN 2 - 12M sestaveném k 31.12.2012 je patrné, Že byly překročeny závazné
ukazatele rozpočtu roku 2012,1edná se o překočení výdajů spojených
- s odměnami Zastupitelstva obce, kdy byly schváleny výdaje ve výši 350.000,_ Kč (pol'
5023, paragraf 6112), ale skutečnécelkové výdaje činily na odměnách 371.738'- Kč, tedy
o 21.738,- Kč více neŽ bylo schváleno
- s platy ZaměStnanců v pracovním poměru, kdy byly celkové výdaje na mzdy schváleny v
celkové výši 356.000'- Kč (celková výše uvedena na paragrafu 6171 pol. 5011, 502l,
5031' 5032, 5038), ale skutečnécelkové výdaje činily 442'912,- Kč, tedy o 86.912,- Kč
více' neŽ bylo schváleno.
NAPRAVENO - obdobný nedoslatek se v rozpočtovémroce 20] 3 k 30.9. nevyslqltoval.
$ 15 odst. 2, nebot':

Nebyla prováděna kontrola hospodaření zřízených a založených právnických osob.
Uzemní celek neprovedl kontrolu hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola
Poměnka Rehenice.

NAPRAVENO -

Zastupitelstvo obce zřídilo nový kontrolní komisi pro tykonávání
veřejnosprávních kontrol u zřízenépříspěvkové organizace Mateřska škola Pomněnka.
V kontrtllovaném období 20] 3 byla provedena klntrola hospodaření příspěvkové organizace
dne 27.5.2013.
$

l6 odst.

4, nebot':

Nebyla splněna povirrnost uskutečnit rozpočtovéopatření v případě změn ve finančních
vztazich k jinému rozpočtu nebo v případě, že htoz1lo nebezpečívzniku rozpočtového
schodku. Povinná rozpočtová úprava nebyla provedena ve vztahu:
_ k rozpočtu jiných obcí, kdy na příjmové položce 4121 Neinvestičnípřijaté transťery od
j iných obcí činily skutečnépříjmy 146.050'- Kč, schválený respektive upravený rozpočet
byl nulový
_ ke státnímu rozpočtu. kdy na příjmové poloŽce 4111 Neinvestičnípřijaté transfery ze
všeobec. pokladní správy činily skutečnépříjmy 31.064,- Kč, schválený respektive
upravený rozpočet byl pouze na částku 30.000'_ Kč.
NAPRÁVENO - Povinná rozpočtovó opatření v případě změn ve finančníchvztazích ke
jiým rozpočtůmbyla na položkách 411] a 4]]2 ve výknzu FIin 2 - ]2 M k 30.9.2t)]3
provedena.

$ 17 odst. 2, 3 a 5, nebot':

Závětečný účetneobsahoval stanovené náleŽitosti. Součástí závěrečného účtuza rok 2011
nebyly informace o finančnímhospodďení založené příspěvkové organizace Mateřská
škola Poměnka'
NAPRÁVENO - Závěrečný účetobce za rok 20]2 obsahoval inJbrmace o hospodaření
zřízené příspěvkové organizace Mateřskó škola Pomněnka'

$ 17 odst. 7, nebot':

Projednání závěrečného účtunebylo uzavřeno vyj áďením v souladu se zákonem za rok
2010
NAPRAVENO - Závěrečný účetobce za rok 20] 2 schvdlilo zclstupitelstvl obce dne
28.6'20] 3 y souladu se zákonem' a to s vyiádřením "s ýhradou".
$ 17 odst. 7, nebot':

Projednání závěrečného účtunebylo uzavřeno vyjádřením v souladu se zákonem.

NAPRÁVENO - Zóvěrečný účetobce za rok 2012 schválílo zastupitelstvo obce
28'6'2013 v sou]adu se zákonem' a to s vyjádřením "s výhradou nedostatků".

dne

$ 17 odst. 7, nebot':

Projednání závěrečného účtunebylo uzavřeno rryjádřením v souladu se zákonem.
Zastupitelstvo obec neschválilo závěrečný účetza rok 2012 s ''vyjádřením'' Dle výše
citovaného ustanovení zákona schvaluje příslušný orgán závěrečných účets vyjádřením' a
to bez výbrad nebo s výhradou.

NAPRAVENO - Závěrečný účetobce za rok 20]2 schválilo Zastupitelslýo obce
28.6'20]3 v souladu se zákonem, a to s vyj{idřením "s výhradou".

dne

$ 4 odst. 3, nebot':

Při sestavování rozpočtu územnícelek nevycházel z rozpočtového výhledu. nebot' úZemní
celek rozpočtový výhled na rok 2012 - 20l3 schvaloval v zastupitelstvu obce 7.12.2011
tedy ve stejném terminu jako rozpočet na rok 2012. (Návrh rozpočtu byl zveřejněn od
20.11.2011)

NAPRAVENO - Při tyorbě rozpočtovéhovýhledu na rok

20 ] 1 - 201 5 zastupitelslvtl
postupovalo v souladu S rozpočtoyými pravidly chronologiclql správně. Tento rozpočtový
výhled zastupitelstvo obce schválilo 28.6.2013' z čehožvyplývó' že rozpočel na rok 20]1
schvaloýaný koncem rozpočtového období 2013 můžez uvedeného rozptlčtovéhovýhledu

vycházet.

,

Zákon č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných

celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějšíchpředpisů
$ 7 odst. 2, písm. b), nebot':
Uzemní celek neposkýl kontrolorům podminky přijatelné pro výkon kontroly.
NAPRÁVENO - Při dílčímpřezkoumtiní hospodaření obce za rok 20 ] 3 byly přiiatelné
podmín]E pro výkon kontroly vytvořeny.

. . ČÚs 701 _708($36odst.

1zákona o účetnictví)
písm.
CUs 701 bod 4.2.
b), nebot':
Uzemní celek nev1tvořil analytické účty,případně nezajistil jinými nástroj i pro členění
syntetických účtůmajetek zatíženývěcným břemenem.

NAPRÁVENo

Dílčípřezkoumání za rok 20] 3:
Učelníjednotka má zajištěno členěnívýše uvedeněho majetku pouze ý modulu "evidence
majetku", jiné členěnív účetnictvíobce (AU či ORG) nebylo zajištěno.

Závěrečné přezkoumání za rok 20 ] 3 :
K datu 3 ].12.2013 bylo zajišlěno oddělené členěnípozemků dotčených věcnými břemeny v
hlavní knize účetnictví- účet031 oRG 001 '

.

Vyhláška č.27012010 Sb.,

o

inventarizaci majetku a závazkÍt

písm. d), nebot':
Nebyla sestaven a inventarizačnízptáva.

$ 3 odst. 1

NAPRAVENO

za rok 20]2 byla vypracována, ale neobsahovala náležitosti
stanovené vyhláškou.
Dílčíořezkoumání za rok 20 ] 3:
Zastupitelstvo obce schvťtlílo dne 28.6.20] 3 Směrnici k provádění inventarizace majetku a
závazků. Napravení nedostatku bude možno konstatoýat až při zavěrečnémpřezkoumóní
obce ztl rok 20] 3, kdy předmětem kontroly bude zejména provedení inyentarizace majetku
a zdvazků obce za rtlk 20] 3.
Zttvěrečnéořezkoumání za rok 20 ] 3 :
Učetníjednotka vypractlvala dne 1.2'2011 Inventarizačnízpráyu z inyentarizace majetku
a záyazků k 3].12.2013. Seznam inventurních soupisů jaka součást zprávy byl dodatečně
doložen.
Invenlarizační zpráva

$ 8 odst. 3, nebot':

Pří1oha inventumího soupisu neobsahovala požadované údaje a infomace. lnventumí
soupísy účtů063' 311'314' 3I5, 346,348'261' 321' 331,336, 342 neobsahovaly zdroj e doklady, evidence, případně odkazy na ně tak, aby bylo možno jednotlivé zůstatky účtů
definovat a inventarizovat' obsahovaly pouze opis poloŽek vybranóho účtuMD, D.

NAPRÁvENo

v roce 20]2 se nedclstalek

opakuj

ně kterým účtůmRozvahy.

Dílčíořezkoumání za rok

20I

3

e a je konstatováno .jako neprovedení inventury k

.'

Zastupitelslvcl obce schvtjlilo dne 28.6.2013 Směrnici k provádění ínventarizace majetku a
závazků' Napravení nedostatku bude možno konst{rtoyat až při závěrečném přezkoumání
obce za rok 20] 3' kdy předmětem kontroly bude zejména provedení inventarizace mcljetku
a závazků clbce za rok 20 ] 3.
Závěrečné přezkoumóní za rok 20 ] 3 ''
Inyenturní soupisy předmětných účtůk 3] ]2'20I3 obsahují zdroje - doklady, eyidence'
případně odkazy' heré věrně prokazují zjištěnéskutečnosli a potvrzují zůstatlq účtů.

.

Vyhláška ě.41'012009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 5ó3/1991
Sb., o účetnictví've znění pozdějších předpisů' pro některé lTbrané účetníjednotky

$ 4 odst. 5, nebot':

Ve výkaze Rozvaha sestavenóm k 31.10.2012 nejsou ve čtvrtémsloupci AKTIV uvedeny
zůstatky Aktiv NETTO minulého období, tj. zůstatky k31.12.2011.
NAPRAVENO - Kontinuíta výkazu Rozvaha k 31']2.2012 a výkttzu Rozvaha k 1.1.2013 bvla
dodržena.

$ 45, nebot':

Uzemní celek nedodrŽel obsahové Vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v
příloze. odst. 1) písm. a) V Příloze sestavené k 30.9.2012 v části ''A.5.'' nejsou uvedeny

správné informace.
NAPRAVENO - Ve výkazu Příloha k 30.9.20]3 byly doplňujícíinformace vykazované v čásli
A.5. v pořádku'

$ 76, nebot':

Učetníjednotka nedodržela při sestavování účtovéhorozvrhu směmé účtovéosnovy, která
nesprávně
účtovánona neplatné účtyúčtovéskupiny 63 a 67.
Nebylo účtovánona platné a závazné účtysměmé účtovéosnovy, především na účty51 1,
558' 572 a účtovéskupiny 68.
Tím došlo k závažnému zbeslení mezitimní účetnízávěIky.

je závazná pro všechny účetníjednotky. V hlavní knize byly použity a

NAPRAWNO

Pouze částečně'
K 31.12.2012 bylo účtovóno na účtyúčtovéskupinu 68 a opravným dokladem č. 9200] ]
ze dne 3 ]. ] 2.20 ] 1 zrušeny neplatné účtyúčtovéskupíny 63 a 67.
osttltní nehylo napruvc no
DílčípřpzLpualuníza rok 20 ] 3.'
Nedostatek se v účetnímobdobí 201 3 nevysbÍuje.

.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnicfví,ve znění pozdějšíchpředpisů
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odst. 4, nebot':
$

Územni celek nezajistil bilančníkontinuitu rozvahy' Nesouhlasí konečnézůstatky

Rozvahy sestavené k 3l.12.201 1 na počátečnísta\y Rozvahy sestavené k 1.1.1012. Jedná
se závažný nedostatek, kteým je Zpochybněno správné účetnictvíúčetníjednotky.
NÁPRÁVENO - Kontinuita výkazu Rozvaha k 3 1 ' 1 2'20 ] 2 a ýýkazu Rozvaha k 1.1.201 3 byla
dodržena.

$ 3 odst. 1, nebot':

Uzemní celek neúčtovalo Skutečnostech' které jsou předmětem účetnictví,do období, s
nímžtýo skutečnosti věcně a časově souvisí. V Rozvaze sestavené k 31.12.2012 nebyla
na účtu374 Krátkodobé přijaté zálohy na transťery vykiuána záloha ve výši 1.000,- Kč
posk)tnutá obci na volbu prezidenta.

NAPRAVENO

Dílčípřezkoumání 20] 3:
Nedostalek byl chybně noprayen. Ve výkazu Rozvaha k 30.9'2013 je na účtu371
Krátkodobé přijalé zálohy na transfety chybně vykazovón zůslatek -] '000'- Kč.
Závěrečnépkzkpulqání 20] 3:
Ve výkazu Rozvaha k 31 . l 2'201 3 je vykázán věrný - nulový zůstatek předmětného účtu.

$ 30 odst. 1 a 4, nebot':
Skutečnéstavy maj

a závazkŮ územníhocelku nebyly Ziištěny. Územní celek
neprovedl inventuru k 31 .12.2012 :
u účtu031, 314' 315' 342'348,401, 403' 406, 408, 903 a dále účtovéskupiny 07 a 08.
etku

NENAPRAVENO

Dílčípřezkoumání za rok 20] 3:
Zaslupilelsno obce schválilo dne 28.6.20]3 Směrnici k provádění inventarizace majetk11 a
závazků. Napravení nedostatku bude možno konstalovat clž při zr|věrečnémpřezkoumťiní
obce za rok 20] 3' kdy předmětem kontroly bude zejména provedení inyentarizace majetku
a záyazků obce za rok 20] 3.

Závěrečně přezkoumóní za rok 20]3:
K 3l'I2.20I3 byla provedena clokladovti inventura předmětných účtů,kromě účtů:401,
406 a 903. DáIe lze konstatovat, ie nebyla provedena dokladovti inventura účtu03I,
nebot' v evidenci pozemkůjsou zařdzeny a v účetnictvíobce vykazovdny i pozemky, které
nejsou uvedeny na výpisu Katastru nemovitostí platnému k 31.12.2013 (Tiskový výstup

informativního charakteru ze dne 18.3,2014), např. po7emky p.č. 154/12, 154/t3,
154/14.

$ 30 odst. 7, nebot':

Inventarizační rozdíly nebyly vyúčtovány do účetníhoobdobí, za které se inventarizací
ověřuje stav majetku a závazků.

NAPRAVENO

D ílčípřpzLptlttttlLLzqpl{

2!] 3 :
Zastupitelsllto obce schválilo dne 28'6'20] 3 Směrnici k provádění inventarizace majetku a
závazků' Napravení nedostatku bude možno konstaÍoýat až při ztivěrečnémpřezkoumání
obce za rok 20] 3' kdy předmětem kontroly bude zejméntl provedení ínventarizace majelku
a závazků obce za rok 20 ] 3.
ZávěrečnéBřezLpulrylrí za rok 20 ] 3.'
Inventarizačnírozdíly zjištěnépři inventarizaci majetku a záyazků k 3l'12.2013 byly
proúčtoványv účetnímobdobí' kterého se ýkaly účetnímidoklady č. 920008 - 920012.
písm. a), nebot':
Inventumí Soupisy územního celku neobsahovaly skutečnosti, které by umoŽňovaly
jednoznačnéurčenímaj etku a závazki. Inventumí soupis k účtu021 Stavby neobsahoval
soupis jednotlivých budov a staveb, ale soupis jednotlivých částek, kterými bylo plnění
jednotlivých staveb průběžně|akturována a které evidovány před dokončením staveb a
jejich uvedením do provozu na účtu042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.
Každá ze staveb a budov v maj etku obce tak není \ryčíslena jednou částkou a nemá
přiřazeno příslušnéinventiíLrní číslo,tento majetek nelze jednoznačně identifikovat.
obdobný nedostatek Se vysk)tuje v inventumím soupisu k účtu:014 ocenitelná práva.

$ 30 odst. 7

NENAPRAVENO

Dílčípřezkoumání za rok 20] 3:
Zastupitelstvo obce schválilo dne 28.6.2013 Směrnici

provádění invenlarizrlce majetku
a závclzků. Napravení nedostatku bude možno konstatovat až při závěrečném přezkoumání
obce za rok 20]3' kdy předmětem kontroly bude zejména provedení inventarizace maietku
a závazků obce za rok 20 ] 3 '
Závětečné přezkoumání za rok 20]3:
Nedostatek je napraven pouze částečně.U účtu0|4-ocenitelná práva se nedostatek
k 31.12.2013 i naddle opakuje. a účtu02l-Stavby se nedostatek k 31.12'2013 opakuje
zejména u veřejného osvětlení a místních komunikací,
k

$ 33a odst. 1, nebot':

Učetni záznam územníhocelku nebyl plukazný. o příjmových a výdajor"ých pokladních
dokladech je účtovánopouze k poslednímu dni v měsíci neprukazným souhmným
účetnímdokladem.

kontrovaném období 2013 je účtovánoo iednotlivých pokladních
dok]adech, což zaručuje průkaznost účetníchzáznamů'

NAPRAVENO - V

odsl. l. nebol':
Učetni záznam územního celku nebyl prrikazný. Učetnídoklad č. 920015 ze dne
31.12.2012 byly v rozporu se zákonem bez průkaznéhodoloŽení účtovanýchčástek, kdy

$ 33a

došlo ke sniŽovtínízůstatkůna účtu23 1 Zakladního běžnéhoúčtua účtu261 Pokladny.
obdobným způsobem nebyly doloženy ičetnízáznamy provedené účetnímdokladem č.
920005, 920015,920016,920017,920018, 920019 ze dne 31 .12.2072.
NAPRAVENO - V účetnímobdobí 2013 se nedostatek již nevysb/tova].
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$7odst. 1a2,nebot':

Učetnictví nebylo vedeno tak' aby účetnízávěrka sestavená na jeho základě podávala
věmý a poctivý obraz. K 3I.I2.20l2 činícelková výše finančníchprostředků na
bankovních ,účÍech2.222 '441,62 Kč, ale v účetnictvíje vykázána na účtu231 Běžné
bankovní účtypouze částka 2.210.882,50 Kč.
Jedná se o rozdíl ve výši 11.559'12 Kč' který nebyl invetarizačníkomisí shledán a popsán
v inventarizačnízprávě. Došlo tak ke zkeslení finančníhomajetku obce.

NAPRAVENO

Dílčíořezkoumání za rok 20] 3:
obdobný nedostatek Se ýyslEtuje

i v období 2013. Zůstatlq finančníchprostředků
vedených na bankovních účtechk 30 9 201 3 a konečný zůstatek účtu23 ] v h]avní knize k
30.9.2013 nesouhlctsí o ]2,- Kč.
Záv ěr e čnépřpzkotlttttlttLza-2 0]l ;
Nedostatek se již nevyslrytuje. Dokladoyou inýenlurou k 3].l2'20]3 byl ověřen skutečný
zůstalek .finančníchprostředků vedených na bankovních účtecha souhlasí se zůstatkem
předmětného účtuv hlavní lotize účetnictvík 3 ]. ] 2.201 3.
1a 2o nebot':
Učetnictví nebylo vedeno tak, aby účetnízávěrka sestavená na jeho základě podávala
věmý a poctivý obraz. obec nemá vývořen vnitřní předpis k provádění inventarizace

$ 7 odst.

svého majetku dle platné Vyhláška č. 27012010

NAPRAVR,NO

sb'

Zastupitelstvo obce schválilo dne 28'6.20]3 Směrnici
zóvazků' účinnouod ] 5.7.20 ] 3.

k

provádění ínventarizace majetku a

$ 8, nebot':

Uzemní celek nevedl účetnictvísprávně, úplně, prukazně, srozumitelně, přehledně a
Způsobem zaručujícímtrvalost účetníchzáznan'Íl V souvíslostí nedodržením směmé

účtovéosnovy a spráVných postupů účtování
- v Rozvaze sestavené k 3i.10.2012 byly vykiuána minusové Zůstatky účtů261 101.856'_ Kč'262 - 2'478.057
Kč , 378 - 520.000,- Kč, 403 - 231.600'- Kč
'91
- nesouhlasí k 31.10.2012 zůstatek na bankovních účtechs konečným zůstatkem na účtu
:

23r

nesouhlasí k 31 .10.2012 zůstatek poklady na pokladní krrihu a současně na poloŽku 51 82
- nesouhlasí k 5.12.2012 (10:30) zůstatek pokladny na pokladní knihu
- není dodržen postup účtovánídrobného dlouhodobého maj etku
_

nejsou provedeny oprávky k účtu028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
poplatky za likvidaci TKo nesprávně účtovány na účet348
- nesprávně účtovrirrydaňové výnosy na neplatnou účtovouskupinu 63
- nesprávně účtovanypřij até transfery ze státního rozpočtu a kaje na neplatný účet671
_ nesprávně účtovány poskýnuté transfery od obcí na účet
5l8
- není účtovánposky.tnutý příspěvek příspěvkové organizaci na účet572
- nesprávně účtoványpřijaté transfery na mateřskou školu na výdajích na položku 2113,
správně patří na 4l 21
_
_

NAPRÁvENo

Pouze částečně. Nebyly opraveny postupy účtovánídrobného dlouhodobého majetku a
účet518.

1l

V Rozyaze sestavené k 3].12'20]2 se již minusové zůstatlcy nevystqltují. opravnými
účetnimidoklady č' 620006, 72009, 720010, 920006, 9200]0, 920013 byly provedeny
účetníopravy.
Zjištěníz dílčíhopřezkoumóní hospodaření obce za rok 20] 3:
Uvedené nedostatlry se v účetnímobdobí 2013 nevyslgltují.
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D)

Při

Závěr

přezkoumání hospodďení obce Řehenice
č' 42012004 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů

za rok 2Ol3 podle $ 2 a $ 3

zríkona

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemaji závažnost nedostatků uvedených pod
písmenem c):
($ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 42012004 sb.)

Účetní doklady nebyly průkazné. Jedná se o výdaj ové pokladní doklady č. 13000136 ze
dne 16.12.2013 a 13000138 ze dne 18.72.2013, kter;Ími bylo proplaceno občerstvení na
kultumě-společenskou akci''vepřové hody''.
Skutečnéstavy majetku a závazkit územního celku neby1y zjištěny. Jedná se o stavby,
které obec vlastní a které nejsou evidovány v majetku obce a vykazovany na účtu021Stavby.

Byly zjištěny nedostatky spočívajícív:

($10 odst. 3 písm. c) zákona č. 42012004 Sb.)

C5) neodstraněni nedostatků zjištěných při přezkoumání za předcházející roky.
. Tyto chyby a nedostatky jsou specifikovány v oddíle C) pod písm. b).
Upozornění na rizika dle $ 10 odst. 4 pism. a) zákona č' 420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle $ 10 odsÍ' 4 písm. b) zákona č. 42012004 Sb., v platném znění:
a)

podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku

2,24

o^

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

1,97 "/"

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

0,00 .7.

Řehenice

KRAJSKÝÚŘAD o

15.4 '2014

sTŘEDoČEsKÉHo KRr\JE

odbor f'lnanční kontroly
t50 21 Praba 5, Zborovská 1l

Podpisy kontro1orů:

Ing. Helena Francová

kontrolor pověřený řízením přezkoumání
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/
It

Bc. Martina Sirotková

kontrolorka

Tato zpráva o r"ýsledku přezkoumání:
- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodďení, přičemžkonečným zněním zprávy
se stává okamžikem mamého uplynutí lhůty stanovené v $ 6 odst. 3 písm. 1) zákona č.
42012004 Sb.' k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání
na adresu: Kraj ský úřad Středočeského kraje, odbor ťrnančníkontroly, Zborovská 11, 150 21
Praha 5.

- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodďení obsahuje i výsledky konečného
dílčíhopřezkoumání

-

se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemžse stejnopis č. 2 předává statutámímu zástupci
kontrolovaného subjektu a stejnopis č' 1 se zakládá do příslušnéhospisu územníhocelku
vedeného odborem finančníkontroly Kraj ského úřadu Středočeského kraje.
S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodďení obce Řehenice o počtu 15 stran byl
seznámen a stejnopis č.2 pŤevza|, p. František ondřich, stalosta obce.

František ondřich
StaroSta obce Řehenice
dne I 5.4.2014

Poznámka:
Územní celek je ve smyslu ust. $ 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420l2OO4 Sb., povinen
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou infomaci příslušnému přezkoumávajícímu
orgánu _ Kraj ský úřad Středočeského kraje, odbor finančníkontroly, Zborovská 11' 150 21
Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem
v orgánech úZemního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 2 zákona č. 42Ol2O04 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení $ 13 odst. 1 písm. b) Íéhožzákona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu píSemnou zprár,.u o plnění přijatých opatření a v této
lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zpráwl zaslat.
Za nesplnění těchto povinrrosti lze úožiÍúzemnímu celku dle ust. $ 14 písm. 0, g), h) zákona
č.42012004 Sb.' pořádkové pokuty až do výše 50.000,00 Kč vjednom případě.
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